
ANKETA: Jsou mecenáši v Poděbradech? 
V návaznosti na jedenáctidílný seriál o poděbradských 

mecenáších v historii Poděbrad jsme oslovili zástupce 

sociálních, kulturních a sportovních organizací, výborů a 

komisí města, aby nám odpověděli na to, zda se i dnes v našem 

městě najdou lidé, kteří neváhají „ukrojit“ kus ze svého jmění 

pro dobrou věc. 

 

Obávám se, že v onom respektu hodném 

historickém obsahu pojmu v Poděbradech mecenáši nejsou. Jsou jednotlivci a společnosti, kteří občas 

přispívají na některé jednorázové projekty a patří jim za to velký dík. Ale aby zde byla nějaká osobnost 

nebo silná firma, která dobrovolně a systematicky podporuje rozkvět Poděbrad, to zde, bohužel, 

postrádám, ač takové subjekty v Poděbradech zcela jistě jsou. Snad seriál o poděbradských mecenáších 

jim bude inspirací. Jisté nadějné náznaky již pozoruji. Poděbradská radnice je připravena každému 

potenciálnímu zájemci nabídnout celu paletu projektů, které by mohl uchopit jako mecenáš a zapsat se 

tak do novodobých dějin Poděbrad. Je to pocta, která na rozdíl od krátkodobé reklamy přetrvává věky. 

To ostatně potvrdil i seriál Poděbradských novin. 

Ladislav Langr, starosta města Poděbrady 

 

Za Handicap centrum Srdce a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Poděbradech si 

dovolím říci, že Poděbrady mají na osvícené mecenáše štěstí, ať už jsou to poděbradské firmy, 

jednotlivci, či přímo dlouholetá spolupráce s radnicí. Filosofií naší neziskové organizace pečující o lidi se 

zdravotním postižením je spolupráce s mecenáši ve využívání jejich znalostí a dovedností a ne primárně 

stát s nataženou rukou a žádat o peníze, jak se to občas dá vidět v Tescu nebo ulicích Poděbrad. Takové, 

odpusťte mi to slovo, žebrání a nahánění lidí je nedůstojné a kazí nám poctivým neziskovkám jméno. 

Daleko cennější je pro nás vydělávat si peníze sami svou činností a prací. Proto si vážíme poděbradských 

mecenášů, kteří si u nás objednají výrobky z chráněné dílny, nebo využijí našich služeb. Tato forma 

mecenášství je oboustranně výhodná a hlavně dá smysluplné uplatnění lidem, kteří by jinak zůstávali 

doma v izolaci a závislosti na státní pomoci. Dále si pak vážíme mecenášů, kteří v rámci svého oboru 

dovedou poskytnout radu, kontakt a jinou pomoc, která nám zase pomůže v naší samostatnosti. Prostě 

jak se říká, poskytnou „dobrou radu nad zlato“. Osobně vždy doporučuji přátelům a známým pomáhat ve 

své komunitě, popřípadě městě, kde svou pomoc mohu přímo vidět, a věřte mi, že z takové pomoci 

budete mít i větší radost. Každý z nás může ze svého oboru nabídnout radu a pomoc, stačí se jen 

rozhlédnout. Vždy by mělo být až na posledním místě slepé poslání dnes tak oblíbených DMS, protože 

stále platí, že čím větší projekt, tím více spolkne prostředků na svou administraci, než se pomoc dostane 

do cíle. 

Michal Šmíd, ředitel Handicap centra srdce o. p. s. 



 

Myslím si, že mecenáši vždy byli, jsou a budou. Jsou tedy i v Poděbradech. Možná se jen trochu stírá 

rozdíl mezi „pasivním“ mecenášem a aktivním činovníkem. Protože jestliže něco finančně či materiálně 

podporuji, mám k tomu vztah, zajímám se o „to“ – tak se toho také většinou aktivně účastním. Bez 

ohledu na návratnost svého vkladu, ať již finančního, nebo časového. Většinou jsou to lidé, kteří např. 

nějaký sport provozovali, mají k němu blízko nebo ho teď provozují jejich děti. Osobně tedy za mecenáše 

považuji nejen ty, kteří poskytují finanční prostředky, ale i ty, kteří se v rámci svého volného času věnují 

práci např. v poděbradských sportovních klubech – tzn. trenéry, cvičitele, vedoucí oddílů, klubů, mužstev 

apod. Bez těchto lidí by žádný klub, spolek – sportovní či kulturní – nemohl existovat. 

Petr Fiala, jednatel Hockey Club Poděbrady 

 

Vaše otázka mi dává možnost připomenout, že i v dnešní době poznamenané šetřením a škrty stále 

existují lidé, kteří nezištně přispívají tam, kde je to zapotřebí. Rád konstatuji, že těch, kteří mají pro náš 

Domov pro seniory Luxor a sociální služby pochopení a to buď jako dobrovolní pomocníci, kteří se věnují 

našim klientům osobně, nebo ti, kteří v rámci svých možností přispějí ke zlepšení kvality života našich 

seniorů jiným způsobem, je stále relativně hodně. Ti všichni by si zasloužili být konkrétně jmenováni. Byl 

by to však (bohudík) dosti dlouhý seznam a velmi nerad bych na někoho zapomněl. V této stručné 

odpovědi bych pouze optimisticky shrnul, že dobří lidé stále žijí. 

Mgr. Jaromír Novák, ředitel Domova pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních 

služeb 

 

Protože existují, můžeme touto cestou poděkovat všem, kteří svými sponzorskými dary podporují naši 

Sokolskou jednotu zde v Poděbradech. Jmenovitě to jsou: 

Paní Mgr. Drahoslava Benešová – farářka církve Čs. husitské, která je velkým přívržencem Sokola, což 

dokládá svými finančními příspěvky již více jak 20 let. 

Dále děkujeme firmě HIT s. r. o. – poděbradské papírně a jejímu majiteli Ing. J. Šťastnému, jenž naši 

jednotu sponzoruje již přes 15 let formou každoročních dárků, které slouží jako ceny pro naše úspěšné 

závodníky.  

Také díky firmě p. Pletky – Autosklo Pletka – za pomoc při lepení okenních fólií na nová okna ve velkém 

sále, za kterou si majitel firmy neúčtoval žádné náklady. 

Zajistit fotografickou dokumentaci není levná záležitost a tak díky patří i p. Štěpánovi ze stejnojmenného 

fotoateliéru, jenž pomáhá zdarma hlavně oddílu sportovní gymnastiky s prezentací. 

Neměli bychom také zapomenout na všechny firmy, které mají umístěné reklamy oplocení hřiště 

sokolovny. I jejich finanční příspěvek za toto umístění je možné považovat za formu „mecenášství“.  

Radek Smejkal, starosta Sokola Poděbrady 

 

Samozřejmě, že jsou. Pro nás seniory to jsou všichni, kteří chápou, zdravotnictví prodlužuje život a 

nejvyšší představitelé dělají všechno proto, aby nám starým život zkrátili nepříjemnostmi. Za mecenáše 

tudíž považujeme všechny, kteří drobnými či většími skutky podporují aktivní stáří finančně, kvalitní 

přednáškou, zapůjčením sálu, nákupem dataprojektoru a také pochopením, radou a pochvalou. Pro 

starého člověka je mecenášem každý lékař, který pracuje zodpovědně a pomůže zlepšit zdravotní stav. 

Mecenášem je každý starosta, rada města, rada obce a všichni ostatní, kteří chápou, že senioři v 

důchodu potřebují žít skromně, ale hezky. Ten kdo má srdce na svém místě je také mecenáš!  

Ivana Tomková, Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady 
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